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30019 - Inventarliste
Projekt:
Bygherre:

Nordvestskolen – Indretning af science lokaler
Helsingør Kommune

Generelt:
Bordplader: Bordplader udføres i 30 mm massiv bøg, der sortbejdses. Bordplader er inkl. Udskæringer for vaske og
installationer, samt inddækning (aftagelige dækplader) under bord for installationer. Ligeledes inkl. skrå bordstandere
til installationer.
NB! Alle mål på bordplader skal kontrolleres inden disse ordres.
Skabe: Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hygiejnesikring. Der skal som standard, ud over faste
hylder leveres 4 hylder pr. højskab og 1 pr. over- og underskab hvis ikke andet er beskrevet. Ved flere skabe ved siden
af hinanden, udføres fælles sokkel. Sokler skal som udgangspunkt fuges mod gulv. Farve på sokler skal være mørke,
fronter og dækplader lyse efter aftale med byggeledelsen. Hængsler tilpasses efter anvendelsen af de enkelte
elementer. Der udføres standardgreb, af almen god kvalitet.
Låger: Låger og fronter udføres i højtrykslaminat med lukkede og forseglede kantlister. Glas-/vitrinelåger skal udføres
med hærdet glas
Tilsætninger/frisider/overdækning: Udføres i samme kvalitet og farve som skabskorpus.
Lås: Skabe leveres med møbellås i låger og skuffer. Låse skal leveres, monteres og omstilles til nuværende låsesystem,
som skolen anvender.
El: Stikkontakter leveres og monteres, ex. afbryder og tilslutning

Pos. Nr.:

Beskrivelse:

100. Skabe
101
Kemiskab u. sokkel for vogn til
affaldskemi. Affaldsvogn skal
være indeholdt inkl. beholdere
102
Kemiskab med 2 låger den
øverste med glas
103
Eksisterende kemiskab fra lokale
10-108 genanvendes
104
Skab til trykflaskevogn.
Eksisterende skab fra lokale 10108 genanvendes. Bundplade og
frontsokkel fjernes og der udføres
evt. afstivning af skab.
105
Eksisterende skab fra lokale 10108 genanvendes.
106
Eksisterende skab fra lokale 10101 genanvendes

Dimension, bxdxh i
mm:

Tilslutning:

1200x600x2100

Tilsluttes ventilation

600x600x2100

Tilsluttes ventilation

600x600x2100

Tilsluttes ventilation

600x600x2100

600x600x2100
600x600x2100

Enhedspris i kr,
ex moms
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107
108

Skab med 1 låge med glas
Eksisterende vaskeskab fra lokale
10-108 genanvendes
109
Vaskeskab med dobbeltlåger
110
Vaskeskab med enkelt låge
111
Åbent hyldeelement med to
hylder
112
Åbent hyldeelement med to
hylder
113
Mobilt skuffeelement med 4
skuffer
114
Åbent reolsystem med 4 rum i
hver reol inkl. hjørnereol
115
Overbygning på skabe.
Overbygning af plader som
skabskorpus. Med skydelåger i
klart glas.
200. Borde og bordplader
201
Lærerbort med plads til
dockingstation og skammel med
ophæng
202
Høje borde på hjul med fire
skamler og ophæng. Højde 900
mm
203
Runde borde Ø 1200 mm, med
fem stole og ophæng.
204
Bordplade med udskæring til
vaske og installationer. Højde 900
mm

205

Bordplade med udskæring til
vaske og installationer.
Højde 900 mm

206

Bordplade, vægmonteret med 40
cm hylde under. Højde 900 mm
Bordplade, vægmonteret. Højde
720 mm. Inkl. 11 stole og
ophæng.
Bordplade, vægmonteret. Højde
800 mm
Bordplade med udskæring til
vaske. Højde 900 mm
Bordplade med udskæring til
vaske
Bordplade i depotrum
Lego league borde.
Hylder i kvalitet som bordplade

207

208
209
210
211
212
213

600x600x1200
600x600x900
1000x600x900
600x600x900
600x400x900
600x600x900
600x600x700
4800/2000x400x900
Tilpasses højskabe og
loft.

600x600x900

2400x400

Ø1200 h 720
10-102 i modul A:
850x7650
10-108 i modul A:
850x6975
I modul D: 850x6875
10-102 i modul D:
900x10100
Vinger: 1200x2000,
600x2000
600x7605
600x6700

600x10650
800x7030
600x4200
600x1900
1219x2438x730
10-102: 300x2200
10-108: 300x1315
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300. VVS og EL komponenter
301
Enkelt vask, til 60 cm vaskeskab.
PVC vaske, sort med endecenterafløb, ex. Vandlås med bundventil
og standrør. Undersænket
301A
Enkelt vask i rustfri stål,
underlimet til 60 cm vaskeskab.
302
Dobbelt vask i rustfri stål AISI
316, underlimet til 100 cm
vaskeskab
303
Blandingsbatteri med 2 greb.
Svingbart udløb. 200 mm
fremspring. Farve: hvide
304
Blandingsbatteri med 2 greb.
Svingbart udløb. 180 mm
fremspring. Farve: krom
305
1 punktudsug, 1 gasudtag og 4
230V udtag. I ”energigris”
Punktudsug 2 leddet med
sugespids, rækkevidde 745 mm.
306
Eksisterende stinkskab
genanvendes
307
Laboratorieopvaskemaskine

400. Diverse
401
Kortophæng med 4 skinner,
loftmonteret
402
Kortophæng med 4 skinner,
vægmonteret
403
Eksisterende smartboard
genanvendes, vægmonteres
404
Cleverboard
405
Mobile skærmvægge, trefags på
hjul. Farve efter aftale med
byggeledelsen.

OD 10 mm
kold/varm vand

Ventilationsanlæg,
gas og 230V.

920x1200x2100
600x600x900

Ventilation, gas,
afløb og 230V
El: 400V 50Hz, 3 x
16A sikring, vand og
afløb

Længde 2500
Længde 4000
bxh: ca. 2000x1300

230V

bxh: ca. 2000x1300
1650x1800

230V

